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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )16احللقة (

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
 ،وال عـدوان إال علـى الظـاملني ،والعاقبـة للمتقـني ،احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا ويل الصـاحلني

ــًداوأشــهد أن  ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه امللــك احلــق املبــني عبــده ورســوله  حمم
وعلـى أزواجـه أمهـات  ،صلوات ريب وسالمه عليـه وعلـى آلـه الطيبـني الطـاهرين ،املصطفى األمني

  اهللا عليه وسلم.صلى - حممدأو استنار دي  وعلى َمن سلك سبيلهم أو سار ،املؤمنني
أبـــو  عّمـــهوهـــو  ،إليـــه أيًضـــا النـــاسهـــو أقـــرب  -اهللا عليـــه وســـلمصـــلى - النـــيبكـــان الـــذي حيمـــي 

  طالب.
 ،دفاًعـا لـه النـاسأبـو طالـب هـو أكثـر  عّمـهو  ،عداًء لـه الناسأبو هلب أشد  عّمهوهذا العجيب! 

  وكالمها ماتا على الكفر!
  اهللا عليه وسلم؟صلى - حممًداقالوا: َمن الذي حيمي  مكةفذهب سادة 

ابــن وإن  ،إن لــك ســنا وشــرفًا ومنزلــة ومكانــة ،قــالوا: يــا أبــا طالــب ،إليــه أبــو طالــب، فــذهبوا عّمــه
  فكفه عنا. ،أخيك قد آذانا يف آهلتنا

  أفعل. ،قال: نعم
  وقال: يا ابن أخي ال تؤذي هؤالء القوم يف أنديتهم. -اهللا عليه وسلمصلى - النيبفدعا 
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  .»أترون هذه الشمس؟«قال: 
  قالوا: نعم.

علوا منهــا واهللا مــا أنــا بقــادٍر علــى تــرك هــذا األمــر كمــا أنكــم لســتم بقــادرين علــى أن تشــ«قــال: 
  .»ضوًء◌ً 

  .حممداذهب يا  ،قال أبو طالب: واهللا ما كذب ابن أخي
واهللا ما عدنا نطيق ما يقوم  ،قالوا: يا أبا طالب ،فأتوا إىل أيب طالب مرة أخرى بأسلوب التهديد

  فإما أن تكفه عنا أو نناجزك أنت و إياه حىت يُهلك اهللا أحد الفريقني. ،به ابن أخيك
-اهللا عليه وسـلمصلى - النيبى يف هذه املرة أم صادقني يف حماولة إحلاق األذى بأبو طالب رأ

  اهللا عليه وسلم.صلى - النيبقال: يا ابن أخي أقبل؛ فأقبل  ،
  وقد آذيتهم ؛ فاترك ما تدعو إليه. ،قال: هؤالء سادة قومك وعظماؤهم

 يسـاري علـى أن أتـرك هـذا األمـر واهللا واهللا لـو وضـعوا الشـمس يف مييـين والقمـر يف ،يا عم«قال: 
أبـو طالـب: ال  عّمـهملـا قـال لـه  -اهللا عليه وسلمصلى - النيبوبكى  ،»ما تركته حىت أهلك دونه

  تكلفين من األمر ما ال أطيق.
اذهـب قـل  ،قـال: يـا ابـن أخـي -اهللا عليـه وسـلمصـلى - النـيبملا رأى أبو طالب هذا الثبات من 

  ىل ما أحببت.وادُع إ ،ما شئت
  وكان أبو طالب شاعر فصيح.

  قال:
  .إىل ما أحببت دعُ وافقل ما شئت  يا ابن أخي اذهب

  فواهللا لن يصلوا إليك جبمعهم ** حىت أوسد يف الرتاب دفينا
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  ة ** وأبشر وقر بذاك منك عيونافاصدع بأمرك ما عليك غضاضَ 
  ًناوكنت َمث أمي ،وعلمُت أنك ناصحي ** وصدقتَ  ،ودعوتين

  
  يا أبا طالب؟ حممدما الذي مينعك من قبول دين 

  قال:
  لوال املالمة أو حذار مسبٍة ** لوجدتين مسًحا بذاك مبيًنا

  
وأعلم أن ما جئت به هو احلق؛ لكن الـذي مينعـين مـن اتبـاع  ،يقول: أنا أعلم أن دينك هو احلق

  يُقال ترك دين عبد املطلب. أخشى أن ،أخشى املالمة الناس،هذا الدين أخشى أن يسبين 
مـــن  النـــاسوكـــم كانـــت هـــذه اخلشـــية واخلـــوف مـــن املالمـــة؛ كـــم كـــان ســـبًبا يف امتنـــاع كثـــري مـــن 

  !السالم وأمت  الصالةعليه أفضل - حممداالستقامة وااللتزام بدين 
ـــا طالـــب ال ُجيـــدي معـــه أســـلوب التهديـــد ـــه بأســـلوب آخـــر  ،رأوا أن أب  أســـلوب-قـــالوا: إذن نأتي

  الرتغيب.
  ولدينا احلل. ،قالوا: يا أبا طالب لقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه ،فذهبوا إىل أيب طالب

  قال: ما هو؟
 ،فخـذ هـذا الفـىت مكـة،وأفضـل فتيـان  مكة،هذا أنفس فًىت يف  ،قالوا: عمارة بن الوليد بن املغرية

  نقتله. حممًداوأعطنا 
وتأخذون ابين حىت تقتلوه؟! ال واهللا ما  ،بنك حىت أغذيه وأربيهتعطوين ا ،قال: واهللا أمرك عجب

  هذا لكم برأي!
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  تزداد من هؤالء املشركني. -اهللا عليه وسلمصلى -ومن هنا بدأت العداوة لنبينا 
وكـان  ،عقبـة بـن أيب معـيط -السـالمو  الصـالةعليه - النيبكان من بني هؤالء الذين كانوا يؤذون 

 ،وخينقــه بثوبــه ،فيبصــق يف وجهــه -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبيط يــأيت فيأخــذ عقبــة بــن أيب معــ
فُيدافع عنـه ويقـول: أتقتلـون رجـًال أن يقـول ريب اهللا وقـد  -رضي اهللا عنه وأرضاه-فيأيت أبو بكر 

  اهللا عليه وسلم.صلى -جاءكم بالبينات؟! فكان يدافع عن نبينا 
  َمن؟ ،رعون هذه األمةمن هؤالء األعداء وهو أشدهم وهو ف

ت عــداًء لــيس انتصــارًا لــال  ،-اهللا عليــه وســلمصــلى -عــداًء للنــيب  النــاسكــان أكثــر   ،أبــو جهــل
 ،من بين هاشم -اهللا عليه وسلمصلى - النيبوالعزى ومناة الثالثة األخرى؛ ولكنه من بين خمزوم و 

  يف هذا األمر. وسيأيت موقف أليب جهل ،وقد كانوا يتنافسون الشرف بينهم
واهللا لـئن رأيتـك تصـلي عنـد الكعبـة  حممـد،وقال: يـا  -اهللا عليه وسلمصلى - النيبقال: أتى إىل 

  ألطأن على عنقك.
مث وىل  ،فهــم أن يطــأ علــى عنقــه ،فــرآه أبــو جهــل ،فصــلى -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبفــذهب 
  مسرًعا.

  د وتتوعد واليوم رب؟!قال قومه: ما الذي حدث؟ باألمس تتهد
من نـاٍر مل أسـتطع أن  اً خندقورأيُت  ،ورأيُت دخانًا ،قال: واهللا لقد مهمُت أن أفعل فرأيُت أهواًال 

  أقرتب منه.
  .»ولو دنا مين الختطفه ،ذلك جربيل«اهللا عليه وسلم: صلى -قال 
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 ِإنْ  َأرَأَيْـتَ ) 12( بِـالتـْقَوى َأَمـرَ  َأوْ ) 11( اْلُهـَدى َعلَـى َكـانَ  ِإنْ  َأرَأَيْـتَ ﴿ عـز وجـل:-قال اهللا 
 -جـل وعـال-فبـني اهللا  ،]14 -11: [العلـق ﴾يـَـَرى اللـهَ  بِـَأن  يـَْعلَـمْ  أَلَـمْ ) 13( َوتـَـَولى َكـذبَ 

  شيًئا من هذا املوقف ذه اآليات العظيمة.
ولكـن واهللا لـئن  د،حممـواهللا ما رأينا مثل صـربنا علـى  ،قال: يا قوم ،مرة جيلس أبو جهل مع قومه

  ا رأسه. عوأفلا نعد الكعبة آلخذن صخرًة رأيته غدً 
  قالوا: أَوتظن أن بين عبد مناٍف تاركيك؟

  .نما يشاؤو  نيفعلو قال: 
اهللا عليـــه صـــلى - النـــيبمث ذهـــب ليفلـــع ـــا رأس  ،اليـــوم التـــايل أخـــذ الصـــخر ومحلهـــا علـــى رأســـه

  وذهب مهروًال والصخرة على رأسه. مث التفت إىل قومه ،فوقف مكانه ،-وسلم
  قالوا: ما الذي حدث؟

وال  ،واهللا مـا رأيـُت مثـل هامتـه ،قال: واهللا لقد مهمـُت أن أقتلـه فمـا هـو إال أن رأيـُت فحـًال لبعـريٍ 
  رأيُت مثل قصرته. مث أخذ يتحدث عن هذا البعري.

-فـأتى رجـل أرشـي  -لسـالماو  الصالةعليه - النيبيف يوم من األيام كان املشركون يسخرون من 
ـة،فـأتى هـذا األراشـي يشـتكي ألهـل  ،فمنعـه مالـه ،فباع أليب جهل بضـاعة -من أراش قـالوا:  مك

  ترون ذاك الرجل؟
  قال: نعم.
  هو القادر على أن يأخذ مالك. حممد،قالوا: هذا 

  وبني أيب جهل. -اهللا عليه وسلمصلى - النيبيعلمون العداوة بني  مكةأهل 
  فقال: قم معي. -اهللا عليه وسلمصلى - النيبفذهب إىل 
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اهللا صــلى - النــيبقــرع  ،حــىت وقــف علــى بــاب أيب جهــل -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبقــام معــه 
  .»أعِط هذا الرجل حقه«قال:  ،خرج أبو جهل ،الباب -عليه وسلم

  ُأحضر املال وأعطيه. حممد،سلك يا قال: على رِ 
  مث ذهب. ،جهل أحضر املال وأعطاهدخل أبو 
  مث بعد ذلك ُتسلم له هكذا؟، : تتهدد وتتوعدمكةقال أهل 

فكــان هـذا الفحــل  ،قـال: واهللا لقـد وقــف أمـام البــاب ومعـه فحــل مـن اإلبـل مــا رأيـت مثــل هامتـه
وأمت  الصـــالةعليـــه أفضـــل -نـــا عـــداًء لنبي  النـــاسوهـــو أكثـــر  ،مـــن البعـــري ال يفـــارق خميلـــة أيب جهـــل

  .السالم
ـــالمو  الصـــالةعليـــه - النــــيبأيًضـــا مـــن األذى الـــذي كـــان يُلحـــق  حنــــن ال  ،األذى اجلســـدي -الس

نتحـدث عـن  ،نتحدث عن ابن سـيٍد مـن سـادام الناس،نتحدث عن شخصية عادية من عامة 
ــةأحــد أهــم القبائــل يف  ــة،والبطــون يف  مك ــفــاألذى الــذي يلحــق هــؤالء  مكلــيس كــاألذى  اسالن

كــل أنــواع األذى فصــرب يف   -اهللا عليــه وســلمصــلى -ومــع هــذا جــرب نبينــا  ،الــذي يلحــق غــريهم
  جل وعال.-ذات اهللا 

 -اهللا عليـه وسـلمصـلى - النيبإليه عقبة بن أيب معيط فيأخذ سال اجلزور فيضعه على كتف  يأيت
  م: أتقتلون رجًال أن يقول ريب اهللا؟!فتأيت ابنته فاطمة فتزيح هذا األذى وتقول هل ،وهو ساجد

  اهللا عليه وسلم.صلى - النيبمث يعود 
رأى املشـركون  ،دعوتـه -اهللا عليـه وسـلمصـلى - النـيبيوقـف  أننفًعـا يف  جتـدِ كل هـذه األمـور مل 

  ما هو؟ -اهللا عليه وسلمصلى - النيبأن أعظم شيٍء أتى به 
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- النـيبفـأجلبوا خبـيلهم ورجلهـم علـى إيـذاء  النـاس،يـؤثر يف  فهذا القرآن هذا الـذي كـان ،القرآن
قــالوا:  ،أال يســتمعوا للقــرآن النــاس مرواأفــ ،منــه النــاسيف القــرآن وحتــذير  -اهللا عليــه وســلمصــلى 

كما قال اهللا عز -وقالوا  ،واملرء وابنه ،واملرء وأخيه ،يفرق فيه بني املرء وزوجه ،ساحر يأيت بسحر
: [فصــلت ﴾تـَْغِلبُــونَ  َلَعلُكــمْ  ِفيــهِ  َواْلغَــْوا اْلُقــْرآنِ  ِلَهــَذا َتْســَمُعوا َال  َكَفــُروا الــِذينَ  الَ َوقَــ﴿ وجــل:

26[.  
 اً قصصكان لديه   ،كان رجل يقال له النضر بن احلارث  ،بدأ األمر عن طريق االستهزاء والسخرية

 لـس يف جملسـه فُيحـدثجي -لماهللا عليـه وسـصـلى - النـيبفكـان  ،وروايات مـن فـارس وعـن رسـتم
عليــه - النــيبجيلــس مكــان  -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبفــإذا انصــرف  ،لقرآن وبــالوحيابــ النــاس

إن كـان يـأيت لكـم  ،خري مين؟! إن كان يتحدث فأنا أحتدث حممدقال: مباذا  ،-السالمو  الصالة
  األولني اكتتبها كما اكتتبتها من قبله. وإمنا ما لديه أساطري ،فأنا آيت لكم بقصص بقصص

 ﴾َوَأِصــيًال  ُبْكــَرةً  َعَلْيــهِ  ُتْملَــى َفِهــيَ  اْكَتَتبَـَهــا اْألَولِــينَ  َأَســاِطيرُ  َوقَــاُلوا﴿ جــل وعــال:-فقــال اهللا 
  .]5: [الفرقان

ا رمحه اهللا: كان لقراءة القرآن تأثريًا عظيًمـ-أبو جهل له قصة عجيبة مع القرآن ذكرها ابن هشام 
  ألم أهل أيٍش؟ مكة،يف نفوس أهل 

  ذون ذه املعاين ويعرفون مدلوالا.فُيدركون معاين القرآن ويتلذ  ،أهل فصاحة وبالغة وبيان
- النيبقبـل اإلسـالم يقـول: مـررُت بـ -رضي اهللا عنه-وهلذا يف صحيح البخاري جبري بن مطعم 

 ﴾اْلَخــاِلُقونَ  ُهــمُ  َأمْ  َشــْيءٍ  َغْيــرِ  ِمــنْ  ُخِلُقــوا مْ أَ ﴿ يقــرأ يف صــالة املغــرب: -اهللا عليــه وســلمصــلى 
  ].35: [الطور

  ؟ هل نفقهها أصًال؟ئاً شيهل حترك هذه اآليات يف نفوسنا 
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 ﴾اْلَخـاِلُقونَ  ُهـمُ  َأمْ  َشـْيءٍ  َغْيـرِ  ِمـنْ  ُخِلُقوا َأمْ ﴿قال: فاستمعت إليه وهو يقرأ يف صالة املغرب: 
  طري.قال: فكاد قليب أن ي ،]35: [الطور

فكـان لـه  ،-سـبحانه وتعـاىل- وجتعـل العبـادة لـه وحـده -جـل وعـال- هللاألا تنسف عبادة غـري ا
اهللا عليـه صـلى - حممـدوما أعظـم هـذا التـأثري إذا خـرج مـن فـم  الناس،سلطان وتأثري على قلوب 

فيـأيت  ،رآنبـالق -جـل وعـال-إذا خيم الليل بظالمه يقوم يف الليل ينـاجي ربـه  النيبكان   ،-وسلم
واألخـنس بـن  ،ليسـتمع للقـرآن -اهللا عليـه وسـلمصـلى - النـيبأبو جهل إىل زاوية وركٍن من منزل 

 النـيبفـإذا فـرغ  ،وكل واحـد ال يعلـم بصـاحبه ،وأبو سفيان يف زاوية أخرى ،شريك يف زاوية أخرى
يف  ،بعضــــهم ينظــــرون إىل ،فــــيجمعهم الطريــــق ،مــــن الــــتالوة يــــذهبون -اهللا عليــــه وســــلمصــــلى -

  وحنن اآلن نأيت الستماع القرآن! الناس،الصباح حنذر 
ويف اليـوم التـايل كـل واحـد  ،قال: فيحلفون ويتعاهدون أال يعودوا مرة أخرى لالستماع إىل القرآن

  فيعودون اليوم الثالث. ،فيحلفون ،قاويته، فيستمعون، فيجمعهم الطرييف ز 
أبــو ســفيان قبــل  ،-اهللا عليــه وســلمصــلى -ًء للنــيب األخــنس بــن شــريك وأبــو ســفيان كــانوا أعــدا

 النـاس؛ لكن مل تكن بعداوة وحبجم عداوة أيب جهل الـذي كـان يؤلـب -رضي اهللا عنه-إسالمه 
  وعلى صحابته. -اهللا عليه وسلمصلى - النيبعلى 

أن مـا  هل تعلـم ،نشدتك اهللا -جهل اأباملسلمون مسوه -يا أبا احلكم  قال األخنس بن شريك:
  هو احلق؟ حممدجاء به 

  قال: اآلن األمر بيين وبينك!



  9Page: 

ـقاية، قلنـا:  ،كنـا حنـن وبـين عبـد منـاف كفرسـي رهـان  ،قال: ومـاذا عسـاي أن أقـول ـا السقـالوا: من
قلنــا: منــا اللــواء. واآلن يقولــون منــا نــيب يـُـوحى إليــه؛ فمــاذا عســانا أن  ،منــا كــذا. قــالوا: منــا الرفــادة

  ول؟! ومن أين نأيت لنا بنيب يُوحى إليه؟!نق
َها ِبَها َوَجَحُدوا﴿ قال اهللا: َقَنتـْ   ملاذا؟، ]14[النمل: ﴾أَنـُْفُسُهمْ  َواْستَـيـْ

  .]14: [النمل ﴾َوُعُلوا ظُْلًما﴿قال: 
جتعـــل اإلنســـان ال يعـــرف احلـــق وال  ،فاحلســـد والكـــرب مـــن أخطـــر األمـــراض علـــى قلـــب اإلنســـان

رمحـه اهللا: "إن احلسـد -يم حـىت قـال ابـن القـ ،ع إليـهموال يسـتطيع أن يسـت ،يستطيع الوصول إليـه
  مينعان دخول اخلري إىل قلب اإلنسان". والكرب

  وهذا ما كان من أيب جهل يف هذا املوقف العظيم.
مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين، وأن خيتم لنا ولكـم خبامتـة  -عز وجل-أسأل اهللا 

ــداهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا صــلى ة، وأن جيعلنــا ممــن يســتمع القــول فيتبــع أحســنه، و الســعاد حمم 
  وعلى آله وأصحابه أمجعني.

  
  
 


